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Pre-adviesnr. 59
Agendapunt
Onderwerp Ingekomen stukken 

Middenbeemster, 28 oktober 2009

Aan de raad

Nr. Aanduiding van het stuk

1. Brief d.d. 14 augustus 2009 (ontvangen op 14 september 2009) van de heer C.N. Verhagen, 
die hij aan de raad van Purmerend heeft gericht over het onderwerp bedrijfsvoering 
Stadsverwarming Purmerend B.V.

2. Brief d.d. 11 september 2009 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over financieel 
toezicht. Gedeputeerde Staten delen onder andere mee dat wanneer de begroting 2010 reëel 
sluitend is repressief toezicht volgt, ook indien de meerjarenraming voor (een van) de jaren 
2011, 2012 en 2013 niet sluit. 

3. Brief d.d. 22 september 2009 van de burgemeester met het verslag van het congres van de 
Organization of World Heritage Cities, dat van t tot en met 11 september jl. in Equador is
gehouden.

4. Brief d.d. 1 oktober 2009 van de raad van de gemeente Barendrecht met als bijlage een 
motie waarin wordt aangedrongen op wet- en regelgeving voor cumulatieve risico’s binnen 
gemeenten.

5. Brief d.d. 1 oktober 2009 van Milieufederatie Noord-Holland met als bijlage de brochure 
‘Nationaal Waterpark IJmeer en Markermeer’.

6. Brief d.d. 7 oktober 2009 van de Korpsbeheerder Politieregio Zaanstreek-Waterland over de 
arbeidsvoorwaarden van de korpschef.

7. Brief d.d. 8 oktober 2009 van de griffier van Groningen met als bijlage een motie, waarin de 
raad van Groningen als zijn mening uitspreekt dat de voorgenomen afroming van 
reïntegratie- budgetten buitengewoon onwenselijk is in het licht van de benodigde bestrijding 
van de gevolgen van de economische crisis. 

8. Brief d.d. 8 oktober 2009 van burgemeester en wethouders met een vertaling van de 
samenvatting van de Engelstalige reactie die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in september 2009 heeft 
gegeven.
Het is de reactie naar aanleiding van de zorgen die twee burgergroepen bij het 
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Werelderfgoedcentrum van Unesco hebben ingebracht over de mogelijke bedreiging van de 
werelderfgoedstatus van De Beemster.  

9. Brief d.d. 13 oktober 2009 van de heer C.N. Verhagen, waarin hij wijst op haperingen van 
structurele aard binnen het duale systeem bij de gemeente Beemster.

10. Rapportage Klanttevredenheidonderzoek Wmo in de regio’s Waterland en Zaanstreek.

Wij stellen u voor deze stukken voor kennisgeving aan te nemen.

11. Correspondentie over de zaak “verzoek van de gemeente Zeevang inzake aanleg brug over de 
Beemster ringvaart nabij Oosthuizen”.
Dit onderwerp is besproken in de vergadering van de commissie grondgebied op 27 oktober 
2009.
Wij stellen u voor het comité verontruste Zeevangers, het bewonerscomité Westeinde en de 
familie K. Haan te berichten dat u zich conformeert aan het standpunt van het college, zoals 
verwoord is in de brief van 23 augustus 2009.

12. Brieven van juni tot en met 18 oktober 2009 de heer C.N. Verhagen over het bijgebouw bij de 
NH kerk en het garantiebesluit van de raad.
Naar aanleiding van de discussie over dit onderwerp in uw vergadering van 24 september 
2009 is een gewijzigde ontwerpbrief aan de heer Verhagen gemaakt.
Deze bieden wij u ter vaststelling aan.

13. Brieven 6 september en 5 oktober 2009 van de Pioniers (buurtvereniging Wouter Sluislaan, J. 
Boumanlaan en Verzetplein) over De Bloeiende Perelaar en het Buurthuis.
De beantwoording van burgemeester en wethouders ligt eveneens voor u ter inzage. 
Wij stellen u voor zich te conformeren aan de handelwijze van het college. 

14. Brief d.d. 28 september 2009 van het dagelijks bestuur van het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsorgaan Waterland met de rapportage ‘Strategische agenda regio Waterland’.
Wij stellen u voor hiervan kennis te nemen en de commissie ambtelijke samenwerking (zie 
punt 15) te verzoeken deze rapportage te (laten) benutten bij de opdracht.

15. Brief d.d. 5 november 2009 van de commissie ambtelijke samenwerking, die de raad op 24 
september 2009 heeft ingesteld.
De commissie benadrukt nog eens de opdracht van de raad, te weten: Onderzoek de 
mogelijkheden om met omliggende gemeenten tot een robuuste ambtelijke samenwerking 
te komen.
De commissie neemt hierbij als basisvoorwaarde de bestuurlijke zelfstandigheid van de 
gemeente Beemster.
Wij stellen u voor de commissie te laten weten, dat de opdrachtformulering en genoemde 
basisvoorwaarde volledig juist zijn.

          Het raadspresidium van Beemster,      
                de voorzitter,                                de griffier,


